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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PASLAUGOS) 

III ketvirtis 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Laimėjęs 

tiekėjas  

Kaina, 

Eur. 

Be 

PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros Nr. 

ir data 

 

1. Medžio plokštės 

frezavimo paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Laipsnis 

LT 

41,32 Mažiausia kaina UAB Laipsnis LT Žodinė sutartis  

2022-07-04 

Sąsk. fakt. Nr. FR 1839 

2022-07-04 

2. Medžių genėjimo 

paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

UAB Aplinkos 

darbai 

123,97 Mažiausia kaina UAB Aplinkos 

darbai 

Žodinė sutartis  

2022-04-11 

Sąsk. fakt. Nr. 

APD0006129 

2022-04-11 

3. Priešgaisrinės 

signalizacijos 

techninė priežiūra 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 

 

 UAB GATO 

 

120,00 Mažiausia kaina UAB GATO Sutartis Nr.TP22/1P-5 

2022-04-04 

Sąsk. fakt.  Nr. GT841 

2022-07-14 
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4. Dezinsekcijos 

paslauga ( širšių 

naikinimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 UAB PELIAS 

 

60,00 Mažiausia kaina UAB PELIAS Sutartis Nr.21-35 

2022-03-04 

Sąsk. fakt.  Nr. PEL 

0458365 

2022-07-26 

5 Užuolaidų siuvimo 

paslauga ( Saulučių 

gr.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

 Genovaitė 

Rimkuvienė 

Verslo 

liudijimas 

ZB123108-1 

 

55,00 Mažiausia kaina Genovaitė 

Rimkuvienė 

Verslo liudijimas 

ZB123108-1 

 

Žodinė sutartis 

2022-08-29 

Sąsk. fakt.  Nr. 25  

2022-08-29 

6 Transporto paslauga 

(vaikų išvyka)  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Gintaro Raižio 

individuali 

įmonė 

160,00 Mažiausia kaina Gintaro Raižio 

individuali įmonė 

Žodinė sutartis  

2022-09-07 

Sąsk. fakt. Nr. GIR836 

2022-09-08 

7 Edukacija vaikams, 

Lietuvos liaudies 

buities  muziejuje 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Lietuvos 

liaudies buities  

Muziejuje 

60 Mažiausia kaina Lietuvos liaudies 

buities  Muziejuje 

Žodinė sutartis 

2022-09-08 

Sąsk. fakt. 

LBM00007342 

2022-09-09 

8 Edukacija vaikams, 

Lietuvos liaudies 

buities  Muziejuje 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Maironio 

lietuvių 

literatūros  

Muziejus 

30 Mažiausia kaina Maironio lietuvių 

literatūros  

Muziejus 

Žodinė sutartis 

2022-09-21 

Sąsk. fakt. VLM 0015 

2022-09-21 

9 Transporto paslauga 

(vaikų išvyka)  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

Gintaro Raižio 

individuali 

įmonė 

100,00 Mažiausia kaina Gintaro Raižio 

individuali įmonė 

Žodinė sutartis  

2022-09-20 

Sąsk. fakt. Nr. GIR838 

2022-09-21 
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prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

10 Edukacinė pamoka 

vaikams, Kauno 

Tado Ivanausko 

Zoologijos 

muziejuje  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Kauno Tado 

Ivanausko 

Zoologijos 

muziejus 

32 Mažiausia kaina Kauno Tado 

Ivanausko 

Zoologijos 

muziejus 

Žodinė sutartis 

2022-09-28 

Sąsk. fakt. ZOOD 0584 

2022-09-28 

11 Edukacinė pamoka 

vaikams, Kauno 

Tado Ivanausko 

Zoologijos 

muziejuje 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Kauno Tado 

Ivanausko 

Zoologijos 

muziejus 

30 Mažiausia kaina Kauno Tado 

Ivanausko 

Zoologijos 

muziejus 

Žodinė sutartis 

2022-09-29 

Sąsk. fakt. ZOOD 0586 

2022-09-29 
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

III ketvirtis 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo 

priežastys 

Laimėjęs tiekėjas  Kaina, 

Eur. 

be PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros Nr. 

ir data 

 

1. Biuro popierius 

spausdinimui 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

UAB Novakopa 24,00 Mažiausia kaina UAB Novakopa Žodinė sutartis 

2022-07-14 

Sąsk. fakt. Nr. 

K22071418 

2021-07-08 

2 Baldai virtuvėlėms  Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

UAB Baldmanta 3600,29 Mažiausia kaina UAB Baldmanta Sutartis Nr. 0701 

2022-07-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

BLM0739 

BLM0740 

BLM0741 

2021-07-22 
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

III ketvirtis 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti 

sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo 

objektas 

BVŽP kodas 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo būdo 

pasirinkimo priežastys 

Nustatytas 

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina  Eur 

be PVM 

Priežastys  Laimėjęs 

dalyvis 

Sutarties sudarymo 

data ir numeris / 

Sąskaitos faktūros 

Nr. 

 
1. Elektrinės kočioklės 

remonto darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

 

UAB Grifla 178,35 Mažiausia kaina UAB Grifla Sutartis 

2021-07-08 

Sąsk. fakt. Nr. GRI2345 

2021-07-25 

 


